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І СЕСІЯ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

Перша сесія VIII скликання: від урочистостей до нагальних питань
26 листопада 2020 року відбулася І сесія Вишгородської міської ради VIII скликання. В її роботі взяли участь 26 міських депутатів із 26ти обраних.
Згідно з порядком денним, першим розглянули питання «Про початок повноважень депутатів Вишгородської міської ради». Голова Вишгородської ТВК Павло
Матейчук довів до відома присутніх інформацію про результати виборів депутатів Вишгородської міської ради
VIII скликання та Вишгородського міського голови.
Відповідно до протоколу виборчої комісії про результати голосування, на посаду міського голови Вишгорода вдруге обрано Момота Олексія Вікторовича.
«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції
України та законів України, сприяти втіленню їх у життя,
охороняти права, свободи і законні інтереси громадян,
сумлінно виконувати свої обов’язки», — сказав під час
складання Присяги Олексій Момот.
Міський голова привітав новообраних депутатів,
вручив їм посвідчення та закликав приймати рішення
в інтересах жителів Вишгородської територіальної громади, до якої тепер також входять села Хотянівка та
Осещина.
Отже, до Вишгородської міської ради обрано 26 депутатів від 6 політичних сил, а саме:
«ЗА МАЙБУТНЄ» — 7 мандатів
«Європейська Солідарність» — 7 мандатів
«Слуга Народу» — 4 мандати
«Єдина Громада» — 3 мандати
Громадянський рух «ХВИЛЯ» — 3 мандати
«Пропозиція» — 2 мандати
Список обраних депутатів:
1. Боднарчук Катерина Віталіївна (ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»)
2. Бражнікова Тетяна Олексіївна (ПП «Слуга Народу»)
3. Булгакова Ганна Володимирівна (ПП «Єдина гро-

мада»)
4. Войко Ірина Ігорівна (ПП «Європейська Солідарність»)
5. Жадан Сергій Миколайович (ПП «Пропозиція»)
6. Калінкін Максим Михайлович (ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»)
7. Кацуба Максим Миколайович (ПП Громадянський
рух «ХВИЛЯ»)
8. Кириченко Ростислав Миколайович (ПП «Європейська Солідарність»)
9. Клавдієнко Олександр Іванович (ПП «Європейська Солідарність»)
10. Клюзко Іван В’ячеславович (ПП «Європейська
Солідарність»)
11. Клюс Сергій Олександрович (ПП Громадянський
рух «ХВИЛЯ»)
12. Корнійчук Дмитро Вячеславович (ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»)
13. Костюченко Валерій Павлович (ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»)
14. Кравченко Микола Миколайович (ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»)
15. Лісогор Володимир Юрійович (ПП «Єдина громада»)
16. Лісогор Олена Яківна (ПП «Єдина громада»)
17. Мельник Марина Гурамівна (ПП «Європейська
Солідарність»)
18. Морозова Оксана Валеріївна (ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»)
19. Приходько Юрій Олександрович (ПП «Слуга Народу»)
20. Решетнікова Марія Степанівна (ПП «Слуга Народу»)
21. Ростовський Олексій Романович (ПП «Слуга Народу»)
22. Свистун Ігор Іванович (ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»)
23. Скоробагатий Олександр Олександрович (ПП
Громадянський рух «ХВИЛЯ»)

24.Тютюнник Артем Володимирович (ПП «Пропозиція»)
25. Шока Анатолій Миколайович (ПП «Європейська
Солідарність»)
26. Шубка Віктор Вікторович (ПП «Європейська Солідарність»)
За пропозицією міського голови та результатами таємного голосування, секретарем Вишгородської міської ради обрано депутата Мельник Марину Гурамівну.
Першим заступником Вишгородського міського голови затверджено депутата Кириченка Ростислава Миколайовича, заступниками міського голови затверджено депутата Свистуна Ігоря Івановича, Карпова Вадима
Аліковича, Сардака Віталія Ігоровича; керуючим справами виконавчого комітету міської ради затверджено
Василенко Наталію Петрівну.
Новообрані депутати розглянули інші питання порядку денного сесії, зокрема: про затвердження Положення
про старосту сіл Хотянівка та Осещина, внесення змін
до структури та загальної чисельності Вишгородської
міської ради та її виконавчого комітету; про утворення
виконавчого комітету Вишгородської міської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу; про постійні комісії Вишгородської міської
ради (про склад комісій та виконкому детально читайте
в наступних публікаціях).
Депутати міської ради заявили про створення
трьох фракцій у міськраді. Звернення фракцій зачитав
міський голова Олексій Момот. Депутатську фракцію
Вишгородської міської ради VІІІ скликання ПП «Європейська Солідарність» очолив Кириченко Ростислав
Миколайович, депутатську фракцію Вишгородської
міської ради VІІІ скликання ПП «Слуга Народу» очолила Бражнікова Тетяна Олексіївна, депутатську фракцію
Вишгородської міської ради VІІІ скликання ПП «Єдина
громада» очолив Лісогор Володимир Юрійович.
Влас. інф.
Докладніше читайте у наступному номері
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Три фракції зірвали обрання
голови Київської облради, —
«ЗА МАЙБУТНЄ»
Три фракції Київської обласної ради із
застосуванням тиску на депутатів зірвали
засідання, на якому планувалось обрання
голови ради.
Це при тому, що 37 депутатів публічно висловили про свою підтримку кандидату на
посаду голови облради депутату від партії
«ЗА МАЙБУТНЄ» Ярославу Москаленку. Однак, керівництво трьох фракцій застосувало
тиск проти власних депутатів. Так, у фракції
ОПЗЖ змусили своїх депутатів голосувати
синіми ручками, у «Слузі Народу» — зеленими, а «Батьківщина» роздала своїм депутатам
червоні ручки. Таким чином, керівництво вказаних фракцій здійснювало контроль власних
депутатів, щоб вони не проголосували за Москаленка.
Внаслідок цього Ярослав Москаленко набрав 42 голоси підтримки при необхідних 43-х.
А коли в облраді вирішили голосувати повторно, депутати вказаних трьох фракцій просто
залишили залу засідань.
«Мало відбутися повторне голосування, але «Слуга Народу», «ОПЗЖ» і «Батьківщина» покинули залу, чим зірвали засідання. Це все називається словами «політика» і політичною боротьбою ручного управління трьох політичних сил», — заявив
Ярослав Москаленко.

В Україні почали штрафувати за
відсутність маски у громадських місцях та транспорті. Відповідний закон
№ 1000-ІХ почав діяти 21 листопада.
Документ передбачає штраф за відсутність маски у розмірі від 170 до 255
грн.
Штрафуватимуть за перебування в
громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину
без одягнених засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот,
також виготовлених самостійно.
Правоохоронці спочатку робитимуть
порушникам зауваження – працюватимуть на профілактику. А у випадку відмови — документуватимуть дії правопорушника.
Крім того, за словами голови Нацполіції, у суботу та неділю поліцейські на
території держави проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати
дотримання суб’єктами господарювання
рішення уряду щодо карантину вихідного
дня.
ХТО І ЯК МОЖЕ ШТРАФУВАТИ ЗА
НЕНОСІННЯ МАСОК?
Згідно з текстом закону, протоколи
про правопорушення можуть складати
уповноважені на те посадові особи та
органи внутрішніх справ.
Від імені органів державної санітарно-епідеміологічної служби розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати штрафи мають право
лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної санітарно-епідеміологічної
служби.
Ще штраф за неносіння масок у публічних місцях можуть накладати виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад, районні в
місті, міські чи районні суди (судді).
Як повідомила член Асоціації юристів
України Вікторія Коновалова, уповноважені працівники підрозділів Нацполіціі
можуть виписати та стягнути штраф одразу на місці за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.
Крім терміналу, оплатити можна через банківську установу не пізніш як через 15 днів з дня отримання постанови
про штраф, а потім ще відзвітувати пе-

У ЗНО-2021 будуть нововведення
ОСВІТА
У проведенні ЗНО 2021
року відбудеться низка важливих змін. Насамперед, на
участь у ЗНО можна буде
обирати 5 предметів, було –
4. Для отримання свідоцтва
про повну загальну середню освіту необхідно обрати 4 предмети,
які чітко визначені. Це українська мова,
математика – обов’язково, історія України або іноземна мова і ще один предмет
на вибір учасника з того переліку 11-ти
предметів, які пропонує Центр оцінювання якості освіти. Тобто випускник може
обрати третім предметом історію України,
а четвертим – іноземну мову.
Для вступу до вишів в умовах прийому
передбачено три обов’язкових предмети,
які визначило Міністерство освіти, а далі
кожен виш повинен прийняти свої правила прийому, і там мають бути визначені
предмети на ту чи іншу спеціальність.
ЗНО з математики відбуватиметься у
двох форматах. Рівень стандарту: на виконання є 150 хвилин, це виконують всі
для ДПА. Вперше в зошитах ЗНО будуть
різні формули для допомоги випускникам. І другий рівень – профільний. На виконання дається 210 хвилин. Тут є рівень
– стандарт, плюс відкриті завдання, задачі, які потребують додаткового часу для

штраф у терміни, він буде зобов'язаний
виплатити подвійний розмір штрафу
плюс витрати на його облік.
«Зовсім не платити штраф не можна.
Рішення уповноваженого органу про накладення штрафу підлягає оскарженню,
відстрочці, але не самостійній відмові від
його виконання. Повне ігнорування накладеного стягнення буде мати негативні
наслідки у вигляді подальшого примусового виконання рішення через виконавче провадження, а можливо із застосуванням заходів примусового стягнення
(звернення стягнення на майно, кошти
та інше; звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію; заборона

штраф (крім очевидного – носити маску)
– це оскаржити постанову про накладення штрафу. Її можна оскаржити протягом
десяти днів із дня винесення постанови
про штраф.
Положення КУпАП передбачають,
що при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення уповноважений може звільнити порушника від
адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Рішення
щодо малозначності приймається у кожному конкретному випадку.
Таким чином, уникнути сплати штрафу можна, якщо переконати поліцейського, що ви не є злісним порушником
та надалі не будете порушувати закон.
Однак, якщо постанова вже винесена та
накладено стягнення у вигляді штрафу,
не виконувати таке рішення можна лише
у разі його скасування за наслідком
оскарження.
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння
маски буде дорожче, ніж його оплатити.

боржнику розпоряджатися та користуватися своїм майном, а також інші)», – додає адвокат Костянтин Кривенко.
Єдиний законний спосіб не платити

ДЕ НОСИТИ МАСКУ
Штраф за неносіння або неправильне носіння масок або
респіраторів можуть накласти
в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті.
Маски потрібно носити в органах місцевого самоврядування
або органах державної влади,
закладах харчування, навчальних закладах, магазинах і торгово-розважальних центрах,
спортивних комплексах, банках та інших фінансових установах, театрах, кінотеатрах,
музеях і т.д., громадському
транспорті.
За законодавством України, «громадське місце» – це
частина (частини) будь-якої
будівлі, споруди, яка доступна
або відкрита для населення
вільно, чи за запрошенням,
або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому
числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Перелік громадських місць
може бути розширений органами місцевої влади.

В Україні почали штрафувати за
відсутність маски в громадських
місцях та транспорті
ред поліцією про сплату.
ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ РОЗМІР
ШТРАФУ?
За словами Вікторії Коновалової,
розмір штрафу може залежати від поведінки самого порушника. Він може або
відразу виправитися і надіти маску, або
відмовитися це робити, за що і отримає
максимальний розмір штрафу.
При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його
вини, майновий стан, обставини, що
пом’якшують і обтяжують відповідальність.
ЧИ МОЖЕ ЛЮДИНА
ВІДМОВИТИСЯ СПЛАЧУВАТИ ШТРАФ?
За словами юриста,
люди можуть відмовитися платити штраф за неносіння маски, якщо у них
немає грошей або вони
не згодні з постановою
про накладення штрафу.
У першому випадку
правопорушник повинен
сплатити штраф і направити його посадовій особі, яка його наклала, не
пізніше ніж через три дні
після закінчення терміну виконання постанови.
Термін виконання – 15
днів.
У другому випадку, якщо скарга про незгоду з постановою про
штраф не буде задоволена, штраф повинен бути
сплачений протягом п'ятнадцяти днів із
дня повідомлення про відмову задовольнити цю скаргу.
Якщо правопорушник не сплатить

вирішення. У цьому зошиті також будуть
усі формули. Кому математика потрібна
для вступу – повинні обрати профільний
рівень, бо за стандартний учасник отримує тільки 12 балів – це оцінка лише для
школи. Тобто гуманітарії, яким математика не буде потрібна, можуть вибирати
стандартний рівень.
З січня розпочнеться реєстрація на
пробне ЗНО, а з лютого – на основне.
Формат реєстрації на основне ЗНО такий,
які і цього року – через заклади освіти.
Щодо пробного ЗНО, то його у 2021 році
будуть проводити лише раз і один день з
усіх предметів. Зросте і вартість, яка за
попередніми розрахункам становитиме
близько 300 гривень.
Серед особливостей майбутнього
ЗНО – зниження рівня мінімальної кількості балів у медичних вишах. Якщо
зараз це 150 балів, то наступного року
буде 125. Ще одна особливість – максимальна кількість заяв, які можна подати
на платне навчання. Тепер їх буде не
більше 30-ти.

Вишгород
Четвер, 26 листопада 2020 року

МІСТО

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Шануємо пам’ять
безсмертних…
21 листопада Україна відзначила День Гідності та Свободи. Цього дня ми віддаємо шану пам’яті Героям Небесної Сотні, великому
братству безстрашних українців, яке у 2014 році заплатило найвищу ціну за свободу України, змінило хід її історії.
Війна, яка триває вже кілька років поспіль, забрала на небеса
вже не одну сотню героїв. Обороняючи мирне життя і незалежність
держави, загинули тисячі українців. Але перша Небесна Сотня навіки залишиться у пам’яті українського народу головним символом
патріотизму. В її рядах і наші земляки — Герої України Ігор Пехенько та Володимир Кіщук.
Зі світлими спогадами про них та про тих, хто загинув на Сході
України, міський голова Олексій Момот, заступники міського голови Марина Мельник, Ігор Свистун та працівники апарату міської
ради поклали квіти до монумента Мужності, Честі і Гідності.
Влас. інф.

Червоний Хрест —
за новою адресою
Як повідомила голова Вишгородської
районної організації Товариства Червоного Хреста України Світлана Рулевська, у ці
дні центр медико-соціальної допомоги Товариства переїжджає зі свого приміщення,
що по вул. Симоненка, 5, на нове місце. Тепер він знаходитиметься на другому поверсі будинку по вулиці Шолуденка, 6. Тут щодня, окрім вихідних, з 9:00 до 16:00 можна
буде отримати реабілітаційні та профілактичні процедури, зокрема, масаж, магнітотерапію, теплові процедури для суглобів,
вимірювання тиску, рівня цукру та ін. Працюватиме й прокат допоміжних засобів пересування — милиць, ковіньок, інвалідних
візків, ходунців, а також пральня (тел. для
контакту: 0994906304, 0459652638).

ДОБРІ СПРАВИ

Тим часом склад «Щедра поличка» залишається за старою адресою. Нині там
триває невеличкий ремонт, працівники та
волонтери організації облаштовують підвал для зберігання речей.
«Небайдужі вишгородці приносять багато жіночого, дитячого одягу. Ті, хто його
потребує, у певні дні і години можуть вибрати для себе необхідне. Все, що залишається, волонтери відвозять у багатодітні та
малозабезпечені родини району, у дитячі
будинки області. Щоправда, є потреба у
чоловічому одязі, його приносять мало, —
розповіла Світлана Рулевська.
Після ремонту склад працюватиме у вівторок і четвер з 10:00 до 12:00».
Влас. інф.

3 ГРУДНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Вони такі, як усі
Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю.
На їхню долю випали нелегкі випробування, однак, долаючи труднощі, вони проявляють виняткову силу духу
і непохитну віру в життя. Суспільству слід з розумінням
ставитися до цих людей. Їх не треба жаліти, а необхідно
лише дати можливість жити, навчатися, працювати і бути
корисними.
Звичайно, цей день підкреслює необхідність досягнення
рівних прав осіб з інвалідністю і їх участі в житті суспільства.
Забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми
потребами у Вишгороді та районі здійснюється інклюзивною
і спеціальною освітою.
Вишгородська районна спеціальна загальноосвітня школа «Надія» забезпечує освітній та реабілітаційний процес для
45 особливих діток міста і району. Більшість дітей у школі навчаються у невеликих класах по 3-6 учнів, деякі — з ускладненими проблемами розвитку та здоров’я — навчаються
індивідуально. Усі вони мають можливість отримувати корекційні та реабілітаційні послуги безпосередньо у закладі. Подолати труднощі у розвитку і навчанні дітям допомагає згуртована команда кваліфікованих та енергійних фахівців, які
постійно працюють над удосконаленням своєї майстерності.
Віримо: спільно об’єднавши зусилля всього суспільства,
ми допоможемо дітям з особливими потребами відчувати
себе повноправними, потрібними, одним словом – такими, як
усі!
Володимир ДУКА,
директор Вишгородської районної
спеціальної ЗОШ «Надія»
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КУРСОР

Вишгород
Четвер, 26 листопада 2020 року

«Слуга народу» Зеленського і «Батьківщина» Тимошенко —
офіційні переможці місцевих виборів
Поки політичні партії продовжують переконувати людей і самі себе у здобутій першості на місцевих виборах та маніпулюють цифрами з екранів
телебачення, Центральна виборча комісія 18 листопада оприлюднила дані, які вказують на справжніх
лідерів перегонів.
Варто зазначити, що загалом 25-го жовтня по країні
до рад різних рівнів обиралися близько 43 тисяч депутатів. І вже після обробки відомостей про результати
голосування у понад 96 % від загальної кількості рад
стали відомі політичні сили, які дійсно отримали найбільшу підтримку людей на місцевих виборах.
Зокрема, лідерами стали президентська партія
«Слуга народу» з результатом 17,59 % та «Батьківщина» Юлії Тимошенко з результатом 12,39 %.
На виборах 25-го жовтня люди голосували за тих
кандидатів на місцях, які зможуть розв’язати конкретні
питання тієї чи іншої громади. Кількість обраних депутатів демонструє результат кожної партії окремо. Тому,

згідно з відсотковим показником, «Батьківщину» представлятимуть понад чотири тисячі депутатів у радах
усіх рівнів. Така кількість мандатів у місцевих радах
свідчить і про те, що команда Юлії Тимошенко стала
першою серед опозиційних сил.
Як зазначила у коментарі виданню «Обозреватель» політична експертка Олександра Решмеділова,
«переможець місцевих виборів визначається за кількістю мандатів, які отримує партія. За цим показником
кращий результат показали «Слуга народу» та «Батьківщина».
Водночас офіційні цифри Центральної виборчої
комісії викривають ті маніпуляції, до яких, не чекаючи
офіційних результатів, опираючись чи то на дані екзитполів, чи то на попередню соціологію, вдавалися різні
політичні сили. Таким чином вони намагалися забігти
наперед та виставити себе перед людьми у більш вигідному світлі. Утім, офіційні цифри ЦВК, як завжди, виявилися набагато красномовнішими, ніж припущення

окремих політиків з екранів телебачення.
«Цифри кожен трактував як хотів. Можна було
взяти якийсь показник, зручний для тієї чи іншої політичної сили, і сказати, що вони переможці. Ці вибори
показали, що поквапилися окремі політики заявляти
про свою перемогу, такий собі «казус Ляшка» — коли
вголос волають, що є перемога, але після підрахунку
ми дізнаємося, що результат інший», — зауважила
експертка Олександра Решмеділова.
Своєю чергою, результати місцевих виборів демонструють те, що «Батьківщину підтримують на місцях,
у кожному куточку України. Оприлюднені ЦВК дані та
друге місце команди Тимошенко — це не що інше, як
прояв довіри людей та їхня ставка на професіоналів,
які сьогодні потрібні на всіх без винятку рівнях влади.
Команда Юлії Тимошенко ніколи не стояла осторонь проблем українців і завжди виносила їхні інтереси на перший план. На місцеві вибори партія йшла з
гаслом ЄДИНА НАДІЙНА КОМАНДА. Незмінна та стійка позиція у важливих для країни питаннях, структурованість партії, її представництва як на Заході, так і на
Сході України, а головне — виконані не на словах, а на
діях обіцянки забезпечили лідерство партії серед представників опозиції та мінімальний відрив від владної
президентської команди.
І хай би як інші партії зараз не намагалися присвоїти собі лаври першості, як би не старалися виставити той чи інший показник у вигідному світлі, а офіційні
дані ЦВК залишаються очевидними — «Батьківщина»
посіла перше місце серед опозиційних політсил та друге — серед усіх партій. Практика вчергове довела, що
не потрібно забігати наперед й опиратися лише на дані
соціології та екзит-полів. Передусім, потрібно думати
про людей, працювати фахово та віддано, в інтересах
країни та кожного громадянина — і лише тоді варто
очікувати підтримки.
Стояти осторонь людських проблем — це не про стратегію діяльності «Батьківщини». Вирішення найнагальніших питань громадян та країни — ось пріоритет. Тому
новообрані депутати команди Юлії Тимошенко на місцях
невідкладно включаться в роботу і працюватимуть над
розв’язанням найболючіших проблем українців, відстоюючи інтереси кожної людини та країни в цілому.
Олег НЕСТЕРОВ

25 листопада найбільша кількість підтверджених
випадків зареєстрована у
м. Києві (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській
(979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 64 019 випадків;
Вінницька область – 16 370 випадків;
Волинська область –22 906 випадків;
Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
Донецька область – 21 344 випадки;
Житомирська область – 27 926 випадків;
Закарпатська область – 22 425 випадків;
Запорізька область – 27 226 випадків;
Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
Київська область – 34 241 випадок;
Кіровоградська область – 4 706 випадків;
Луганська область – 5 925 випадків;
Львівська область – 43 611 випадків;

Миколаївська область – 16 731 випадок;
Одеська область – 40 535 випадків;
Полтавська область – 20 204 випадки;
Рівненська область – 29 320 випадків;
Сумська область – 25 662 випадки;
Тернопільська область – 26 752 випадки;
Харківська область – 53 433 випадки;
Херсонська область – 9 345 випадків;
Хмельницька область – 27 703 випадки;
Черкаська область – 20 668 випадків;
Чернівецька область – 32 492 випадки;
Чернігівська область – 16 485 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим,
Донецької, Луганської областей та міста Севастополя
— відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!

Епідемічна ситуація в Україні
15 331 новий випадок коронавірусної хвороби
COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606
медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 955 осіб;
летальних випадків – 225;
одужало – 9 617 осіб;
здійснено тестувань за добу –
76 911 (зокрема, методом ПЛР –
49 323, методом ІФА – 27 588).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 677 189 осіб;
одужало – 317 395 осіб;
летальних випадків – 11 717;
проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

ЗМІНИ ДО ПДР

Обов’язкові паски безпеки

В Україні набули чинності зміни
до Правил дорожнього руху для водіїв і пасажирів, пішоходів та велосипедистів,
введені раніше Кабміном. Обов’якові паски безпеки для всіх.
Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не
пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння – і за його межами, то тепер всі
водії і пасажири мають бути пристебнуті.
Це правило зобов’язує водіїв таксі забезпечити
наявність ременів безпеки на передньому і на задньому сидіннях і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.
Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо
це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних
засобів.

Не чіпати номерні знаки
Згідно з нововведеннями, забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків на транспортному засобі. Також
не дозволяється наносити на номерні знаки додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути
чистими і достатньо освітленими.
Велосипедисти
Відтепер велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.
Пішоходи
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет
тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні
елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України.

Вишгород
Четвер, 26 листопада 2020 року
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28 ЛИСТОПАДА— ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
Коли у другій половині двадцятих років
минулого століття більшовицька влада упритул зайнялася «індустріалізацією» країни,
кремлівські вожді швидко зрозуміли, що без
новітньої техніки й устаткування промисловість не поставити на належний рівень. Отже,
потрібні були сучасні машини й механізми. А
придбати їх у достатній кількості можна за
кордоном.
Одним із головних експортних продуктів
Радянського Союзу на той час залишався
український хліб. Тому й почала більшовицька влада нав’язувати українському селянинові непосильні хлібозаготівлі. Той, зрозуміло,
почав протестувати. І тоді більшовики зрозуміли, що лише обезвласнивши хлібороба,
можна забрати у нього збіжжя, тобто треба
його загнати в колгосп. Але український селянин протестував проти суцільної колективізації, справедливо вважаючи себе справжнім
господарем на рідній землі, захищаючи свої
права і гідність.
Звісно, така позиція українських хліборобів не влаштовувала носіїв більшовицької
ідеології, що сповідувала, прикриваючись
принципами соціальної справедливості, небачений досі тоталітаризм. А тому російські
більшовики, аби зламати українського хлібороба, вдалися до брутальних репресій насамперед проти найкращих господарів, котрих
віднесли до розряду так званих куркулів.
Саме проти них і почалися головні переслідування, коли вони відмовилися скоритися повальній колективізації, що означала погибель
українського хліборобства.
«Цю страшну інквізицію, — пише у своїй
книзі «Як нас морили голодом» відомий історик Володимир Сергійчук, — більшовики
доручили найбільш бездарній і люмпенізованій частині села, котра завжди ласилася на
чуже, не проливаючи власного поту. І таких
ледацюг, п’яниць знайшлося, на жаль, у кожному селі, що записалися «червоними сватами» й почали під приводом «розкуркулення»
найсумлінніших селян грабувати їхнє майно,
створене багатолітньою важкою працею.
Наругою над законністю можна називати
дії тих, хто покликаний був захищати права
людини. Однак саме вони, «органи прокуратури і юстиції» УСРР, виконуючи вказівки
більшовицької партії, а не керуючись цивілізованими законами, вдавалися аж до розстрілів голодних селян за так зване розкрадання соціалістичної власності».
«Коли на Лондонській економічній конференції, — продовжує у своїй праці Володимир
Сергійчук, — західні держави спробували натякнути про це наркому закордонних справ
СРСР Литвинову, то одержали «гідну відсіч»:
якщо хочете продавати нам свої товари, то
купуйте наш дешевий хліб.
Відтак світ лишався глухим до трагедії
українців. І вмирали вони мільйонами. У них
не тільки забрали хліб: спеціальною постановою Раднаркому УСРР від 1 грудня 1932 року
в українських колгоспників вилучили навіть
зароблену на трудодні картоплю...».
Не обминула ця гірка чаша і селян Вишгородського району. Скільки їх прийняла наша
земля у 1932—1933? Точно вже, мабуть, ніхто і не скаже.
У період колективізації та Голодомору
1932—1933 років населені пункти нинішнього
Вишгородського району належали відповідно до трьох районів Київської області: Києво-Святошинського, Вище-Дубечанського та
Димерського.
Прелюдією великого голоду стали колективізація і розкуркулювання. Були пограбовані, викинуті на вулицю, виселені у північні
райони СРСР сотні хліборобських родин. За
даними, що збереглися, у Богданах розкуркулили 12 сімей, у Хотянівці — 8, в Овдієвій Ниві
— 7, Пиляві, Рихті, Сухолуччі — по 4 родини...
У кожній з таких сімей було від 4 до 9 дітей.
Практично всі вони були приречені на смерть
від голоду і холоду. Саме ці в недалекому
минулому заможні трудящі родини повністю

позбавлені засобів для існування, гинули в
холодну зиму 1932—33 років та навесні і на
початку літа 1933 року.
Для прикладу: за тими ж явно заниженими офіційними даними, населення Хотянівки,
де розкуркулили 8 родин, за роки Голодомору, навіть з урахуванням природного приросту за рахунок високої народжуваності,
скоротилося на 100 осіб, тобто втратило 6,7
відсотка своїх мешканців. В Осещині у передголодоморному році мешкало 500 осіб, а
через рік, знову ж таки з урахуванням природного приросту, — залишилося лише 490;
кількість дворів зменшилася зі 130 до 128. У
Новосілках чисельність селян за два роки
скоротилася на 2,9, відсотка, Вахівці — на 2,2
відсотка.

ли комсомольці, їх було багато. Зокрема, до
нашої хати приходили Аркадій Бондаренко,
Дмитро Хавин. Забирали не лише продукти,
а й одяг. Галька Бондаренко носила чуже —
спідницю і фартуха.
Сильно карали за колоски у полі, за викопану картоплю — по року сиділи у тюрмі.
Тим, хто пішов до колгоспу, давали 200
грамів хліба і суп із капусти. Колгоспні комори та поля охороняли наймані сторожі.
До колгоспу мусили йти усі. Худобу в господарство люди вели самі, їх до цього змушували.
Зерно, продукти забирали і вночі, і вдень:
якщо вдень не знайшли — ідуть шукати вночі.
Люди з голоду почали помирати взимку
і навесні.

МАЄМО ПАМ’ЯТАТИ
Наближеність до Києва давала змогу голодуючим людям знайти якийсь заробіток,
обміняти на продукти цінності, одяг. А ліси,
ріки і болота з їстівною рослинністю і грибами, звіриною, птахами, рибою і молюсками
при певному умінні їх роздобути чи вполювати давали поживу. Проте й тут Голодомор
справляв своє щедре жниво. Архіви про це
мовчать: уся документація, що стосувалася
голоду, ретельно знищувалася. Але про це
свідчить людська Пам’ять устами нечисленних уцілілих очевидців однієї з найстрашніших трагедій людства під назвою Голодомор
1932—1933 років на Україні.
«Добре пам’ятаю голод 1932—1933 років, — читаємо спогади вишгородчанки Марії
Аброскіної. — Це все влаштували спеціально, адже запас урожаю мали надійний. Приховати якусь частину зерна було неможливо
— все знаходили. Забирали, що в кого було,
— і корови, і свині. Судили і за колоски, і за
яблуко — за все. Поля й колгоспні комори
охороняли наймані сторожі. У колгосп іти
добровільно ніхто не хотів. Хто відмовлявся
вступати до колективного господарства, висилали на Соловки. Продукти і зерно ходили
забирати і ввечері, і вранці…
…Починали помирати від голоду навесні 1933 року. Люди лежали прямо на вулиці.
І діти, і батьки вмирали разом. Десь копали
ями і ховали померлих. У селі не було таких,
хто не голодував. Виживали заможніші, їх
було одиниці. Їли усе підряд — котів, собак,
зілля, коріння, цвіт акації... Випадків людоїдства не знаю.
Люди, які трималися землі і не одержували пайків, масово вмирали від голоду, бо
все їстівне силоміць забирала влада. Бували
випадки, коли людина сідала взутися і вже
не підводилася, — вмирала від виснаження.
Той куточок Вишгорода, де наша сім’я мешкала, практично вимер повністю, залишилася
невелика кількість людей, які мешкали біля
церкви.
Взагалі у Вишгороді дуже багато населення померло від голодної смерті, залишилося мало народу. Вижила десята частина
села...».
За словами Катерини Негоденко, причиною голоду був Сталін. Батька її забрали.
Вирощене в полі, городі відбирало місцеве
керівництво. «Зерно можна було заховати в
погребі або землі. Забирали не тільки продукти, а буквально все! Змушували людей
іти до колгоспу. Там давали їсти бурду, суп
у горшках. Збирати у полі колоски не дозволяли. Діти помирали — нас у матері померло
троє із семи. Виживали ті, у кого була якась
худоба. Нашу корівку забрали…».
«Коли розпочався голод, — пригадувала
вишгородчанка Ірина Пироженко, — у мене
тоді вже було двоє дітей. «Червона мітла»
їздила повсюди, навіть у полі все забирали.
Приховати щось було неможливо. Люди були
залякані, усього боялися і навіть, якщо мали
щось заховане, — віддавали. Продукти шука-

Вижити від голоду родичі допомагали
один одному. Їли листя, собак, котів. Споживали коріння рослин, гриби, ягоди, ставили
петлі на зайців.
У селі загинуло від голоду чимало людей.
На моїх очах, зокрема, померло двоє дітей
під кущем.
Померлих від голоду вивозили на кладовище. Хто помирав у дорозі, там його і ховали. Людей хоронили самі люди. У селі відомі
місця захорення на кладовищі…».
Мешканець Хотянівки Яків Вдовиченко
розповідав таке: «У
час Голодомору мені
було 13 років. Пригадую,
приходили
комсомольці-активісти і відбирали усе
вирощене. Шукали
всюди.
Діставали
навіть з печі горщики і все, що в них
було, забирали. А
за п’ять колосків судили — це така кара
була. Навіть одного
колоска не можна
було взяти з поля.
Селян змушували йти до колгоспу. Хто не хотів, тих податками обкладали, виділяли гіршу землю.
У нашому селі тоді в колгоспі було приблизно 15-18 сімей.
Навесні 1933 року люди почали помирати
з голоду. Було таке, що і на вулиці мертві лежали. Одна жінка розродилася і померла прямо на дорозі. Її звали Єлисавета Грищенко.
Навіть колишній голова сільради Василь
Кучер помер із жінкою. Прозивали його Москальчук. Хлопець жив на краю села, пас корів і помер з голоду. Хоронили померлих на
цвинтарі. Я теж на одному коні їздив і звозив
трупи. Ми їх вантажили на підводу по 2-3 тіла
і вивозили в загальну яму.
Тоді у селі померло 82-86 осіб. Це не був
неврожай, це було зроблено спеціально, для
того, щоб люди вимерли. Я вважаю винним у
їхній загибелі Сталіна».
За неофіційними даними, втрати українських селян у 1932-1933 роках становлять
від 7 до 10 мільйонів осіб. Приблизно 38 відсотків від цієї кількості становлять діти.
Уже вищезгаданий відомий дослідник
трагедії Голодомору, доктор історичних наук
Володимир Сергійчук присвятив цій темі книгу «Голодні, босі і роздіті», яка щойно побачила світ. Не можна без болю, спокійно читати
у ній рядки, що свідчать про жахливий мор
молодої порослі української нації.
Досить згадати про гірку материнську
долю Ганни Довгаль із тодішньої Київської
області.
Коли на початку 1930-го розкуркулили
голову родини, заславши в далекі холодні
краї, то реалії виживання круто змінили райдужні мрії малих Довгалів (а їх було 11) —

викинуті з добротної хати, тулилися вони по
родичах, яким і самим було скрутно. А коли
ж їхня мати не спромоглася виконати непосильні хлібозаготівлі, то відправили всю родину вслід за батьком у північні болота Сибіру неісходимого.
Довгими тижнями везли голодних у товарних вагонах. На пароплав, який мав доставити родину Довгалів до місця заслання,
дітей занесли вже зовсім знесиленими. Відтак кожного дня, поки пливли на північ, хтось
з них уже прощався з життям. Ставши чорнішою від чорнозему, Ганна Довгаль не мала
права померти, бо треба було, шепочучи пересохлими устами молитву, своїми руками
кидати мертве тіло своєї дитини в холодні
води сибірської ріки, щоб хоч у такий спосіб
відправити його на вічний спокій. І так щодня
— аж поки хвилі не поглинули її останню кровиноньку...
А ось один зі спогадів комісії Конгресу
США, що зафіксував таке: «Ідемо ми з братом по Єнакієво… і дивимося — під парканом
лежить жінка. І вона так не лежить, а так напівсидить, напівлежить. Мертва. Ми підійшли
й біля неї дитинка. І жінка мертва, а дитинка
жива. І вона така — до одного року. І воно витягло в мами грудь і смокче. А мати ж мертва.
Ну і ми з братом стали і плачемо. Значить, не
так нам шкода тієї мами, як шкода тієї дитини,
що вона не знає. Смокче й не розуміє, що там
же ж нема нічого. І тут їде санітарна машина,
яка підбирає ті трупи. А вони там ходили постійно, бо дуже було багато трупів, лежало.

І вони хапають за ноги ту жінку, ту дитину,
кладуть туди, де мертві лежать. Повезли на
звалку, на цвинтар отак. То була картина, я
Вам скажу. Жінку й дитину...».
Втративши розум від голоду, декотрі
батьки почали поїдати своїх дітей. Їли спочатку мертвих, а потім почали різати і живих.
Найчастіше варили холодець. І немовлятка,
і більшенькі, беззахисні, слабенькі дітки, зазнали на собі наслідків жахливого голоду —
ножа в батьківській руці.
І документів у колишніх спецхранів про це
дуже багато. Так, уже наприкінці березня 1932
року мешканка Софіївки Бердянського району
тодішньої Дніпропетровської області Болотникова зарізала свою півторарічну дочку з метою
харчуватися її м’ясом у подальшому.
Але найбільшої загрози це лихо набрало
1933-го, коли деякі батьки навіть визначали,
якою дитиною доведеться пожертвувати в
ім’я життя її братів і сестер.
Зокрема, приводиться промовистий приклад. В одній із шкіл помітили відсутність
учениці. Учитель разом з головою сільради
вирішили з’ясувати причину, навідавшись до
оселі школярки.
«Ще не встигли як слід старшеньку розпитати, — йдеться в розповіді вчителя, — як
маленька двохлітня дівчинка сама похвалилася, що «ми із Соньки холодцю наварили»...
Подібні спогади очевидців страшної трагедії закликають нас, я б навіть сказав, волають пройнятися духом тієї жорстокої доби й
усвідомити, що маємо пам’ятати про кожного, кого змусили загинути страшною смертю
у трагічних 1932-1933 роках...
Микола СЕРГІЙЧУК
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ПОНЕДІЛОК, 30 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 12:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
13:10, 14:20 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Великi Вуйки
2»
23:15 «Грошi 2020»
2+2
06:00, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
09:45 «Загублений свiт»

14:40 Х/ф «Лiквiдатори»
16:20 Х/ф «Джон Вiк»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
20:25, 21:15 Т/с «Ангели»
22:05, 23:50 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрiвка
Україна
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»

11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк
16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
17:30 Д/с «Дика планета»
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:05 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях

10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:30 Т/с «Дитина на
мiльйон»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15 Т/с «Батько рулить
2»

12:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
17:15 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19:15 Т/с «Прибулець»
21:15 Х/ф «Подружки
нареченої»
23:35 Одного разу в Одесi
СТБ
06:00 Т/с «Комiсар Рекс»
08:55 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехнi»

20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Х/ф «Нiконов i КО»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
11:40 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
13:00 Х/ф «Доктор
Стрендж»
15:20 Х/ф «Месники:
Фiнал»
21:20 Х/ф «Iнферно»
00:10 Х/ф «Глибинне зло»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:40, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:40, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Тягар iстини 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:15 Х/ф
«Нестримнi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Нестримнi-2»
16:15 Х/ф «Нестримнi-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:25 Т/с «Пес»
22:40 Свобода слова
23:55 Х/ф «Тремтiння
землi-5»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»

08:15 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Стежка
вiйни»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time

ВIВТОРОК, 1 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
05:30, 09:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
11:25, 12:20, 14:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Великi Вуйки
2»
23:15 Х/ф «Велика
рiзниця»
2+2
06:30 Т/с «Ласко»
08:20 Х/ф «Бойовi свинi»
10:00, 17:20 «Загублений

свiт»
13:50 Х/ф «Захисник»
15:25 Х/ф «Ефект колiбрi»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:20, 21:10 Т/с «Ангели»
22:00, 23:45 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрiвка
Україна
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк
16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55, 22:10 Д/ц «Свiт
дикої природи»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Нашi грошi
23:40 Д/ц «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях

10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Пiдкидьок»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня

шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «Пригоди у
Вегасi»
23:15 Одного разу в Одесi
СТБ
06:50 Т/с «Комiсар Рекс»
09:35 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»

23:05 Х/ф «Нiконов i КО»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мiстер Хутен
i Ледi»
11:20 Х/ф «Чихуахуа iз
Беверлi-Хiллз»
13:10 Суперiнтуїцiя
15:10 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Жiнка-кiшка»
23:00 Х/ф «Вавилон
нашої ери»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Тягар iстини 2»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Теорiя змови
11:15, 13:15 Х/ф «Судний
день»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:15 Х/ф
«Термiнатор-4: Нехай
прийде спаситель!»
16:35, 21:25 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива
iсторiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ
06:25 Про вiйсько

07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Стежка
вiйни»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time

СЕРЕДА, 2 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 14:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Великi Вуйки
2»
22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:45 Х/ф «Хороший,
поганий, мертвий»
09:15, 17:15 «Загублений

свiт»
14:00 Х/ф «Озеро акул»
15:45 Х/ф «Слiдопит»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:25, 21:15 Т/с «Ангели»
22:05, 23:50 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрiвка
Україна
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя

09:30 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк
16:30 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
17:30 Нашi грошi
18:55, 22:10 Д/ц «Свiт
дикої природи»
19:55, 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:35 Д/ц «Супер - чуття»
00:15 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях

10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:30 Т/с «Дружина за
обмiном»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний

сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «Чорний
лицар»
23:05 Одного разу в Одесi
СТБ
05:55 Т/с «Комiсар Рекс»
08:50 «МастерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Х/ф «Нiконов i КО»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мiстер Хутен
i Ледi»
11:30 Х/ф «Чихуахуа iз
Беверлi-Хiллз 2»
13:00 Хто проти
блондинок?
15:40 Хто зверху?
17:30, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:40 Х/ф «Бетмен:
Початок»
23:30 Х/ф «Опiвнiчний
експрес»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:15 «Речдок»
16:15, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Тягар iстини 2»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:10 Громадянська
оборона
11:40, 13:15 Х/ф «План
втечi-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15 Х/ф «План
втечi»
16:35, 21:25 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива
iсторiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:40 Т/с «Фантом»
00:40 Х/ф «Тремтiння
землi-3: Повернення в
Перфекшен»
5 КАНАЛ
06:25 Стоп Реванш
07:10, 08:10, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Стежка
вiйни»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi
битви»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time

ЧЕТВЕР, 3 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Великi Вуйки
2»
21:45 «Право на владу
2020»
00:45 Х/ф «Заборонений»
2+2
06:30 Т/с «Ласко»
08:20 Х/ф «Атака на

королеву»
10:10, 17:15 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Широко
крокуючи»
15:25 Х/ф «Вiддача»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
22:20, 00:05 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрiвка
Україна
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 18:50, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10 Суспiльна студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж
14:25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 10
км, чоловiки
15:50 Д/ф «АУ» (Аутизм)
17:25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 7,5
км, жiнки
19:10 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
19:55, 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:10 Д/ц «Супер - чуття»
00:15 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Мавки»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Сьомий гiсть»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с

«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «Рiздво з
невдахами»
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
06:00 Т/с «Комiсар Рекс»
08:55 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всiх»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр

страстi»
23:05 Х/ф «Нiконов i КО»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Мiстер Хутен
i Ледi»
11:00 Х/ф «Чихуахуа iз
Беверлi-Хiллз 3»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Темний
лицар»
00:10 Х/ф «Метро»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»

11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Тягар iстини 2»

«Тремтiння землi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:15, 21:25 Т/с
«Пес»
17:50 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива
iсторiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
22:40 Т/с «Фантом»
00:45 Х/ф «Тремтiння
землi-4: Легенда
починається»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф

5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 23:00,
00:00 Час новин
06:25 Спостерiгач
07:10, 08:10, 21:25

10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 17:25, 00:00 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
15:25, 16:15, 20:10
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:55 Скетч-шоу «На
трьох-8»

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15, 00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 23:10 Д/с «Стежка
вiйни»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time

П’ЯТ Н ИЦ Я, 4 ГРУДНЯ 2020 Р О К У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
11:35, 12:20, 14:15
«Великi випуски з А.
Птушкiним»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:45 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «#Гуднайтшоу»
2020
2+2
06:35 Т/с «Ласко»
08:25 Х/ф «Декiру: Три

каменi»
10:00, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «40 днiв та
ночей»
15:45 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
21:25 Х/ф «211»
23:10 Х/ф «Допит»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспiльна студiя
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України

11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:30 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55, 23:50 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:45 «Я - Патрiк Свейзi»
00:15 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Т/с «Виклик»
13:35, 15:30 Т/с «Тiнь
минулого»

18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Шукаю тебе»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянка-

селянка
21:15 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»
23:00 Одного разу в Одесi
СТБ
06:20, 19:00, 22:50
«Холостячка Ксенiя
Мiшина»
10:10, 23:30 «Як вийти
замiж»
11:20, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
00:35 «Про що мовчать
жiнки»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»

07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мiстер Хутен
i Ледi»
10:00 Суперiнтуїцiя
12:00 Кохання на
виживання
14:00 Аферисти в
мережах
16:00 Х/ф «Iнферно»
18:40 Х/ф «Перевага»
21:00 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди»
00:30 Х/ф «Глибинний
пiдйом»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с «Топ 10:

Таємницi й загадки»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
16:20 Кендзьор
17:10, 23:10 Д/с «Стежка
вiйни»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛІТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:25 Вечiрнiй
презедент
21:40 Час-Time

СУБОТ А , 5 ГРУДНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00 «Життя вiдомих
людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Жiночий квартал»
2020
22:20 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:25 «Джедаi 2020»
10:25 «Загублений свiт»
15:10 Х/ф «Майор Пейн»

17:00 Х/ф «Ледi Кривавий
бiй»
18:55 Х/ф «Бандитки»
20:40 Х/ф «Примарний
патруль»
22:15 Х/ф «Битва
проклятих»
00:00 Х/ф «Гiрськi акули»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05, 19:25 Д/ц
«Тваринна зброя»
09:05 Вiдтiнки України
09:40 Музеї. Як це
працює
10:10 Х/ф «Мрiя любовi»

12:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
12:30 Д/ц «Секрети
Сонячної системи»
13:30 Телепродаж
14:15 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 12,5 км,
чоловiки
15:00 UA Фольк. Спогади
16:10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х6 км, жiнки
17:30 Х/ф «Iсус. Бог i
людина» 1 с.
20:30 Д/ц «Супер-чуття»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22:00 Х/ф «Тепер я буду

любити тебе»
00:15 Д/ф «Гiдра»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:40 Т/с
«Невiдправлений лист»
12:50, 15:20 Т/с «Вiражi
долi»
17:00, 21:00 Т/с «Якщо ти
мене пробачиш»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Обираючи
долю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

10:45 М/ф «Епiк»
12:30 Х/ф «Монте Карло»
14:30 Х/ф «Пригоди у
Вегасi»
16:30 Х/ф «Подружки
нареченої»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Хочу як ти»
СТБ
07:50 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:55 Т/с «Колiр страстi»
17:00, 22:45 «Хата на
тата»
19:00 «МайстерШеф»
00:45 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i решка
12:10 Lе Маршрутка
13:20 Хто зверху?
15:20 Х/ф «Жiнка-кiшка»
17:40 Х/ф «Повернення
Супермена»
21:00 Х/ф «Бетмен проти
Супермена»
23:55 Х/ф «Одного разу в
Голлiвудi»
ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»

10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Вiдпустка за
свiй рахунок»
13:50 Х/ф «Суєта суєт»
15:40 Х/ф «Найчарiвнiша
та привабливiша»
17:15, 20:30 Т/с
«Несолодка пропозицiя»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Бенефiс Пилипа
Кіркорова»
00:50 Х/ф «Бебi-Бум»
ICTV
07:20 Скетч-шоу «На
трьох»
10:15, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День

16:35 Х/ф «П’ята хвиля»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Розлом СанАндреас»
21:25 Х/ф «Годзила»
23:40 Х/ф «Епiдемiя
страху»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
06:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
07:10, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
07:50, 08:50, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35, 15:40 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Несправедливiсть»
17:10, 23:10 Д/с «Стежка
вiйни»
18:15 Про вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй презедент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»

Вишгород
Четвер, 26 листопада 2020 року

НАМ ПИШУТЬ

від того, робочий день чи вихідний.
Юлія Олександрівна — надзвичайно
уважний, знаючий, добрий і терплячий
лікар. Навіть після наданих нею порад
ставало набагато легше переносити цей
нестерпний вірус. Її врівноважений, доброзичливий голос діяв на свідомість як
магія — вона ще й прекрасний психолог.
Щиросердечно дякую Вам, Юліє
Олександрівно. Бажаю ніколи не втрачати доброти, поваги до людей і професіоналізму. Здоров’я і щастя Вам і Вашій
родині. Нехай Вас всюди супроводжує
удача та успіх.
З повагою, вдячна пацієнтка

У КАБМІНІ

Уряд відновив виплату допомоги
на дітей ФОПам
25 листопада на засіданні Уряду прийнято рішення відновити виплату
допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного
податку, на період з 1 листопада по 31
грудня 2020 року.
Постанова Кабінету Міністрів розроблена Міністерством соціальної політики з урахуванням запровадження
в Україні «карантину вихідного дня» та

у зв’язку з необхідністю державної підтримки фізичних осіб-підприємців, у
сім’ях яких виховуються діти, та передбачає:
— продовжити виплату допомоги на
дітей особам, які її отримували у травні
— серпні 2020 року, без подання нової
заяви та необхідних документів;
— призначити та виплатити допомогу на дітей особам, які звернуться за її
призначенням із заявою та необхідними
документами до 15 грудня 2020 року.

7

Правильно користуйтесь
електрообігрівачами

Безмежно вдячна Вам, лікарю
З лікарем Юлією Олександрівною
Фесенко доля звела мене, коли я захворіла на коронавірус. Я не знаю її особисто. Під час моєї хвороби вона лікувала
мене по телефону. Такі правила, і тут
нічого не вдієш – самоізоляція.
Стан мій був, можливо, і середньої
тяжкості, але для мене тяжкий і дуже
незвичний. Іноді охоплювала паніка. Та
протягом трьох тижнів Юлія Олександрівна була поруч — вислуховувала мене,
надавала поради, рекомендації, заспокоювала, хоч я у неї не одна така пацієнтка.
Вона жодного разу не відмовила мені у
спілкуванні, у будь-який час, незалежно

РІЗНЕ

З настанням холодів небезпеки
при опаленні приміщення зростають
багаторазово. Саме в цей період істотно зростає число пожеж, що виникають через неправильну експлуатацію обігрівачів.
Ще в процесі вибору нагрівального
приладу переконайтеся, що він обладнаний системою аварійного вимкнення.
Якщо такий обігрівач раптом впаде на
підлогу або перегріється в процесі роботи — він автоматично відключиться,
а ви врятуєте своє житло від пожежної
небезпеки.
Слід правильно розмістити нагрівальний прилад: не ставити біля занавісок та меблів, виготовлених з дерева
або вогненебезпечних матеріалів. Навіть економні інфрачервоні обігрівачі
при тривалому впливі на легкозаймисті
матеріали можуть досягти температури
займання на відстані і спалахнути.
Не можна залишати включений електрообігрівач без нагляду. Якщо ви залишаєте приміщення — вимкніть електроприлади. Не сушіть на обігрівальних
приладах білизну та одяг. Не пропускайте провід від обігрівача під килимом —
це може призвести до його перегрівання
та перетирання. Важливим є регулярне
очищення нагрівачів від пилу та сміття,

адже сторонні речовини можуть несподівано запалати. Нагрівальні прилади
небезпечно встановлювати на підставки
з легкозаймистих матеріалів. А безпосередній контакт з нагрівальним приладом
завжди веде до нагрівання. Виконуйте
правила безпеки, аби зберегти життя та
здоров'я близьких, а також своє майно
від пожежі!
Правила гасіння електрообігрівачів:
1. Обов’язково знеструмити прилад.
2. Якщо не виходить висмикнути вилку з розетки, потрібно вимкнути автомат
в електрощитку.
3. Зателефонуйте на номер 101. Навіть, якщо спалах здається вам незначним, це не означає що він не переросте
в справжню пожежу.
4. Після відключення мережі накрийте палаючий прилад мокрою ганчіркою
або ковдрою, щоб перекрити доступ повітря до вогню.
5. Ні в якому разі не гасіть водою палаючу пластмасу — при попаданні води
палаючий пластик скипає і розбризкується.
Юрій СЕРГІЄНКО,
провідний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області

НОВІ ПОСЛУГИ

Через контакт-центр МОЗ
можна викликати мобільну бригаду
для тестування на COVID-19
Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я України із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 вдосконалюється новими
послугами. Зокрема, з 26 листопада у тестовому режимі буде додана функція залишення запиту на виїзд мобільної бригади.
Про це повідомляє МОЗ.
«Ми запускаємо можливість залишити запит на виїзд мобільної бригади в тестовому режимі. У подальшому — на постійній основі», — зазначив міністр охорони
здоров’я Максим Степанов.
За його словами,
для цього було сконтактовано з усіма
закладами
охорони
здоров’я.
Зокрема,
заклади
визначили
відповідальних осіб,
щоб дуже швидко
можна було передати їм запит на виклик
мобільної
бригади.
Окрім того, ближчим
часом через контактцентр планується запустити можливість консультації з сімейними лікарями.
Нагадаємо, 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ
із протидії коронавірусній хворобі. Тепер, щоб отримати вичерпну інформацію, яка
стосується лікування та діагностики COVID-19, варто лише зателефонувати за номером 0-800-60-20-19.

НЕДIЛЯ , 6 ГРУДНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00 «Життя вiдомих
людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25, 10:45 «Великi
випуски з А. Птушкiним 2»
11:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
12:45 «Свiт навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
23:00 Х/ф «Побачення у
Вегасi»
2+2

06:00 «Джедаi 2019»
09:15 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «Загадки
Сфiнкса»
14:45 Х/ф «Спис долi»
17:00 Х/ф «Людина
президента»
18:50 Х/ф «Людина
президента-2»
20:35 Х/ф «Джек Райан:
Теорiя хаосу»
22:35 Х/ф «Рейс 7500»
00:00 Х/ф «Мега-пiтон
проти Гатороїда»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:45 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»

08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:40 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х7.5 км, чоловiки
15:00, 20:00, 00:10
Спецпроєкт «Спадок»
16:10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування, 10 км,

жiнки
17:00 Студiя «Бiатлон»
17:20 Добровольцi
18:15 Д/ф «Северин
Наливайко»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Безмежне
Саргасове море»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:20 Т/с «Мавки»
17:00, 21:00 Т/с «Вiрна
подружка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою

23:00 Т/с «Ноти кохання»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 М/ф «Норм: Ключi
вiд королiвства»
13:45 Х/ф «За
блакитними дверима»
15:20 Х/ф «Рiздво з
невдахами»
17:10 Х/ф «Чорний
лицар»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»
СТБ
08:15 «МайстерШеф»
12:00 «Хата на тата»

15:00 «СуперМама»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:10 «Таємницi ДНК»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Дiти проти зiрок
09:00 Х/ф «Бетмен:
Початок»
12:00 Х/ф «Повернення
Супермена»
15:00 Х/ф «Бетмен проти
Супермена»
18:10 Х/ф «Диво-жiнка»
21:00 Х/ф «Я, робот»
23:10 Х/ф «Глибинний
пiдйом»

ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 «Речдок.
Особливий випадок»
16:40, 20:30 Т/с
«Детектив Ренуар»
20:00 «Подробицi»
21:35 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
23:45 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
ICTV
06:35 Теорiя змови
07:30 Секретний фронт
08:25 Громадянська
оборона

09:25, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Годзила»
16:30 Х/ф «Розлом СанАндреас»
18:45 Факти тижня
21:15 Х/ф «2012»
00:25 Х/ф «Загибель ЛосАнджелеса»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 20:00,
21:00 Час новин
06:10, 10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
07:10, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»

07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15 Невигаданi iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!
09:25 Хронiка тижня
12:15 Iндiйський фiльм
«Несправедливiсть»
15:25 Медекспертиза
17:10 Д/с «Стежка вiйни»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
19:35 Стоп Реванш
20:10 Машина часу
21:25 Вечiрнiй презедент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколової
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»
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ПАНОРАМА

27 листопада святкує ЮВІЛЕЙ вчитель
біології Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1 Ольга Анатоліївна ЄВСЮКОВА.
Від щирого серця прийміть наші вітання.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа!
З повагою, колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Вишгород
Четвер, 26 листопада 2020 року

До уваги мешканців м. Вишгорода
та Вишгородського району!
КНП «Вишгородська ЦРЛ» повідомляє, що у нашому закладі можна БЕЗКОШТОВНО отримати лікування хворим на хронічний вірусний гепатит С.
За додатковою інформацією звертайтесь у поліклінічне відділення: кабінет
інфекційних захворювань № 24 або за нижчевказаними номерами телефонів у
робочий час з 9:00 до 16:00: (04596) 22-871; (063) 148-74-77.
Адміністрація

До відома землевласників та землекористувачів!
На території Пірнівської, Хотянівської та Лебедівської сільських рад Вишгородського району Київської області протягом 30
листопада — 4 грудня 2020 року спеціалістами ТОВ «КИЇВЗЕМ»
будуть здійснюватись геодезичні роботи із встановлення меж
земельних ділянок державної власності за межами населених
пунктів у рамках проведення державної інвентаризації земель.
Гаражному кооперативу «Лісний» на постійну роботу
потрібні ОХОРОНЦІ та ЕЛЕКТРИК.
Деталі за тел: (067) 584-16-49

Підприємство у Вишгороді ПРОПОНУЄ РОБОТУ
ОХОРОНЦЯ (бажано пенсійного віку).
Запис на співбесіду з 10:00 до 17:00, крім вихідних,
за тел: 067 245 45 72, (04596) 2 33 29
Загублене посвідчення тракториста, видане Катюжанським
СПТУ-1 у 1980 р. на ім’я Володимира Петровича ПОНОМАРЕНКА,
вважати недійсним

ЗДАМ кімнату (для жінок) у приватному будинку
в селі Старі Петрівці. Тел: +38 (096) 493-46-27

Оголошується додатковий набір юнаків та дівчат 2008 та 2010 р. н.
Чотири роки у м. Вишгороді працює відділення ГАНДБОЛУ, де займаються понад 70 юнаків та
дівчат. За цей час команди ДЮСШ неодноразово ставали призерами та переможцями чемпіонатів
України, а також перемагали на міжнародних змаганнях у Австрії, Італії, Словенії, Болгарії. У жовтні
2021 року планується участь у міжнародному турнірі в м. Парижі /Франція/.
Кожного літа гандболісти виїжджають на оздоровчий збір до Чорного моря.
Запрошуємо юнаків та дівчат до спортивних занять, які розвивають силу, спритність, витривалість, ігрове мислення.
Тренування проводяться у теплій і просторій залі ДЮСШ м. Вишгорода, вул. Грушевського, 7-Б
у понеділок: 09.30-11.00 та 16.00-17.30, у середу: 09.30-11.00, у четвер: 17.00-18.30, у п’ятницю:
09.30-11.00, у суботу: 13.30-15.00 та 15.00-16.30. З собою слід мати спортивне взуття та форму.
Тренування проводить заслужений тренер України Євген Миколайович Земляний.
Тел: (050) 9576556; (098) 2615621; (063) 8124647.

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 47’2020

ПРИРОДА І МИ

Будьмо друзями пернатих!

Чим не можна годувати пташок
Птахи люблять різні корми. Наприклад, горобці — зерно, а синички — насіння.
Ні в якому разі не варто давати синицям солону їжу. Вона викликає отруєння, не виключені
також летальні випадки.
Смажена їжа для пташок — вкрай шкідлива.
Вона призводить до захворювань печінки.
Птахам також категорично протипоказано
пшоно. Просом, з якого його роблять, можна пригощати пташок.
Чорний хліб (особливо свіжий) також не слід
давати синичкам. Він може привести до бродіння
в шлунку, а також до завороту кишок.
Чим підгодовувати?
Синичкам підійде зерно: ячмінь, крупи, пшениця і насіння. Хлібні крихти у невеликій кількості
відмінно доповнять раціон пташок. У мороз вели-

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

кі шматки батона класти не слід — синиці їх не
розклюють.
Найкраща їжа для них — насіння. Сало корисне для пернатих у морозні дні. Але вибирайте несолоний шматочок. Вершкове масло у невеликій
кількості теж можна додавати в раціон пернатих,
коли на вулиці мороз.
Сир, зварене яйце, подрібнена яловичина,
скибочка яблука (сирого), гілочка горобини чи
інших ягід — все це підійде для частування синички.
Підгодовані — постійні помічники
Пернаті швидко звикають до місць, де їх
підгодовують. Навіть у літню пору синички не
залишать вашу ділянку, допомагатимуть боротися з гусеницями та іншими шкідниками
плодових дерев. Згодом ці пташки стануть
вашими помічниками на постійній основі.

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 15 000 примірників

